
Platforma electorală a Partidului National Creştin din Moldova
(Alegeri parlamentare 1994)

Partidul Naţional Creştin este un partid politic al românilor din teritoriile de la 
est de Prut şi al spiritualităţii creştine ortodoxe de pe aceste mult pătimite meleaguri. 
El se încadrează în lupta electorală pentru Parlament sub genericul lichidării de jure şi 
de  facto  a  consecinţelor  Pactului  Ribbentrop-Molotov,  propunîndu-şi  astfel  scopul 
sacru  al  reîntregirii  naţiunii  române.  Cu  acest  prilej  Partidul  Naţional  Creştin  se 
adresează tuturor concetăţenilor de bună credinţă ca astăzi, cînd neamul nostru este 
pus la o nouă încercare, cînd asupra lui s-au abătut cu o nouă putere mizeria, sărăcia, 
batjocura, să se pătrundă de conştiinţa naţională, să mediteze profund asupra faptului 
cine am fost şi cine suntem, de unde venim şi încotro trebuie să mergem, pentru a ieşi 
din impasul în care ne-am pomenit, să-şi aducă aminte de toate suferinţele pe care le-a 
îndurat  poporul  nostru  chinuit  şi  obidit  în  anii  ocupaţiei  instaurate  de  regimul 
comunist totalitar.

Fiind profund conştient de tot ce se întîmplă astăzi cu neamul nostru şi pătruns 
de răspunderea pe care  o poartă  faţă de viitorul  şi  destinele  lui,  Partidul  Naţional 
Creştin se pronunţă cu fermitate pentru:

1.  Ieşirea  Republicii  Moldova  din  prizonieratul  militaro-politic  şi  economic 
ceseist şi obţinerea unei independenţe reale prin reîntregirea naţiunii.

2. Revenirea la credinţa şi biserica noastră strămoşească, formarea conştiinţei 
creştine a tinerei generaţii, propagarea culturii creştine ortodoxe şi a valorilor etico-
religioase ale neamului nostru.

3. Integrarea economiei naţionale cu cea a ţărilor din Comunitatea Economică 
Europeană, orientînd-o spre tehnologiile din Europa Occidentală.

4. Reîntregirea şi sincronizarea economiei naţionale, învăţămîntulul şi culturii 
Republicii Moldova cu cele din România.

5. Refacerea radicală a agriculturii prin reîmproprietărirea gratuită a ţăranilor, 
renunţarea la importul de produse agricole care pot fi cultivate la noi in ţară.

6. Elaborarea unui rigid program inflaţionist.
7. Protecţia socială a pensionarilor, familiilor cu mulţi copii, şomerilor şi a altor 

pături social-vulnerabile.
8. Renaşterea conştiinţei unităţii de neam a românilor din teritoriile de la est de 

Prut prin revenire la valorile şi tradiţiile naţionale ale învăţămîntului şi culturii.
9. Revalorificarea istoriei şi a culturii naţionale de pe poziţiile adevărului istoric.
10. Crearea unei armate cu adevărat naţionale, care să fie pătrunsă de conştiinţa 

de neam şi de ţară şi care să fie capabilă de a-şi îndeplini datoria.
11.  Restabilirea  organelor  constituţionale  pe  teritoriul  celor  două  republici 

fantome.
12. Întronarea justiţiei în societate.
13. Abrogarea tuturor legilor prosovetice şi proceseiste, care contravin spiritului 

naţional.
14.  Revizuirea  de  urgenţă  a  Legilor  cu  privire  la  limbii  punerea  lor  în 

concordanţă cu realităţile istorice şi social-politice de azi.
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